نفت و نیرو

5

چهارشنبه  26شهریور  1399شماره 818

اخبار

تولید نفت شیل آمریکا کاهش مییابد

اداره اطالع��ات ان��رژی آمری��کا در گزارش ماهانه
خ��ود اع�لام کرد انتظار م��ی رود تولید نفت آمریکا
از  ۷س��اختار بزرگ ش��یل آن ۶۸هزار بشکه در روز
در ماه اکتبر کاهش یافته و به ۷.۶۴میلیون بش��که
در روز برس��د .به گزارش تس��نیم ،اداره اطالعات
انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود در روز دوشنبه
اع�لام ک��رد انتظار م��ی رود تولید نفت آمریکا از 7
س��اختار بزرگ ش��یل آن  68هزار بش��که در روز در
م��اه اکتب��ر کاهش یافته و به  7.64میلیون بش��که
در روز برسد.
طبق این گزارش ،تولید از تمام ساختارهای شیل
آمریکا به جز حوزه پرمین تگزاس و نیومکزیکو در
م��اه اکتب��ر پایین خواهد آمد .انتظار میرود تولید در
این دو حوزه  23هزار بشکه در روز افزایش یافته و
به  4.17میلیون بشکه در روز برسد.

پایبندی اوپک به
توافق کاهش تولید نفت

س��ازمان اوپک اعالم کرد که با وجود اینکه برخی
کشورهای عضو مانند عربستان تولید خود را در ماه
اوت افزای��ش دادن��د ولی در مجموع توافق کاهش
تولید این سازمان با  ٪۱۰۳تطابق انجام شده است.
به گزارش تس��نیم ،س��ازمان اوپک در گزارش ماه
سپتامبر خود اعالم کرد که کشورهای عضو عمدتا
به دلیل افزایش تولید عربس��تان ،امارات و کویت،
تولید نفت خود را در مجموع  0.76میلیون بش��که
در روز در ماه اوت افزایش دادند و به  24.05میلیون
بشکه در روز رساندند.
اما این افزایش تولید نفت از حجم پیش بینی شده در
توافق کاهش تولید کمتر است و این بدان معناست
که در ماه اوت ،توافق اوپک با  ٪103تطابق انجام
شده است.

برنامه ریزی برای
عبور از زمستان
بدون قطع گاز

خــبرویـژه

مدیرعامل شرکت ملی گازایران گفت:برای عبور بیدغدغه از زمستان  ۹۹و اطمینان از پایداری و تابآوری انتقال گاز ،برنامه مشخصی را در سه فاز تعمیرات پاالیشگاهی تدارک دیدیم.
به گزارش مهر«،حس��ن منتظرتربتی»گفت:تعمیرات اساس��ی  ۱۱پاالیش��گاه در کش��ور از مجموع  ۱۸پاالیش��گاه موجود پایان یافته و دو مورد هم در حال انجام اس��ت؛ تعمیرات پنج پاالیش��گاه
دیگر نیز تا پایان مهرماه تکمیل میشود .با این عملیات ،قابلیت اطمینان ما در پاالیشگاهها افزایش مییابد .اوبا بیان اینکه در بخش شرکت انتقال و خطوط لوله گاز از  ۷۷۴آیتم مربوط به
پیگرانی تا به امروز  ۷۰درصد آن پایان یافته است،گفت:تا پایان مهرماه با برنامهریزی انجامشده ،مابقی آنها نیز انجام خواهد شد.

اخبار

زنگنه از روشهای پیشنهادی فروش نفت استقبال کرد:

اتاق تاریک در صنعت نفت نداریم

گ�روه نف�ت :وزیر نفت با اش��اره ب��ه اینکه در
نف��ت ات��اق تاریک نداریم و اتاق تاریک برای
دشمنان اس��ت،گفت :اعالم برنامههای دور
زدن تحریم ،توضیح نقش��ههای عملیات در
جنگ اس��ت .به گزارش «اسکناس» به نقل
از ایرنا«،بیژن زنگنه» دیروزدر جلس��ه علنی
مجلس گفت:این هشت محور شامل افزایش
ظرفیت تولید از میادین مش��ترک نفت و گاز،
دوری از خامفروش��ی و تکمیل زنجیره ارزش
در صنایع پاالیش��ی و پتروش��یمی ،توس��عه
گازرس��انی،افزای��ش ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی و فرآوردهه��ای نفتی ،حمایت از
ساخت داخل و شرکتهای دانش بنیان،جمع
آوری گازه��ای همراه نفت ،ریلگذاری برای
آین��ده صنع��ت نفت و مقابله با تحریمها بوده
است .وی تاکید کرد ۱۷ :فاز پارس جنوبی در
دریا تمام شده و تنها یک پاالیشگاه مانده که
تاثی��ر زی��ادی در تولید ن��دارد و با این اقدامات
تم��دن صنعت��ی در این منطقه تکمیل ش��ده
اس��ت .وزیر نفت افزود :تولید ایران از پارس
جنوب��ی در س��ال  ۹۲ح��دود  ۲۸۰میلیون متر
مکعب در روز بود که این عدد اکنون به ۷۰۰
میلیون متر مکعب رسیده است .اکنون تولید
گاز ایران در پارس جنوبی از همس��ایه بیش��تر
اس��ت با اینکه حجم مخزن ما کمتر اس��ت.
زنگنه گفت :ایران تا کنون ۱۵۰میلیارد دالر در
پارس جنوبی سرمایهگذاری کرده است .وی
ادامه داد :طرحهای دیگری برای نگهداشت
تولید از س��ال  ۹۷آغاز ش��ده و  ۲۳قرارداد نیز

به صورت ای پی س��ی به امضا رس��یده است
که دو طرح آن توسط رئیس مجلس شورای
اسالمی ،آغاز شد .زنگنه با بیان اینکه خط لوله
گوره جاس��ک برای تنوع مبادی صادراتی در
دس��تور کار قرار گرفت ،گفت :خط لوله هزار
کیلومتری آخر امس��ال تمام می ش��ود و یک
میلیون نفت از گوره به جاسک منتقل و صادر
خواهد ش��د .وی ادامه داد :گازرس��انی صورت
گرفته در کشور معادل  ۲.۶میلیون بشکه نفت
اس��ت و اگر قرار بود این س��وخت با فرآورده
ه��ای نفتی تامین ش��ود ،الزم ب��ود تا معادل
 ۱۰پاالیش��گاه  ۲۶۰هزار بش��که ای در کشور
احداث می ش��د .اما این س��وخت بدون آسیب
به محیط زیست تامین شد .به گفته وزیر نفت،
صنعتگازوصنعتپتروشیمیهردومحصول
جمهوری اسالمی هستند ،زیرا اگرچه در پیش

از انقالب در بخش نفت اقداماتی انجام شده
بود اما صنایع گاز و پتروش��یمی هر دو مولود
جمهوری اس�لامی هس��تند .به گفته زنگنه،
دوری از خامفروش��ی و دور زدن تحریمه��ا
را توانس��تیم محق��ق کنی��م .وی تاکید کرد:
ظرفیت تولید بنزین ایران در سال  ،۹۱حدود
 ۵۲میلیون لیتر بوده که این عدد در سال  ۹۸به
 ۱۰۷میلیون لیتر افزایش پیدا کرده اس��ت.
وزیر نفت با اشاره به اینکه طرحهای سیراف
نی��ز در جریان اس��ت ،ادامه داد :در طرحهای
نوس��ازی و بهس��ازی پاالیشگاههای آبادان،
تبری��ز ،بندرعب��اس ،اصفهان و پاالیش��گاه
اراک نیز در دستور کار است .همچنین قانون
حمایت از پتروپاالیش��گاهها نیز اجرایی شده
است .وی افزود :دراجرای این قانون  ۲۰طرح
تعریف ش��ده که ش��امل  ۵پاالیشگاه نفتی و

 ۳پاالیش��گاه میعان��ات گازی با ظرفیت ۱.۵
میلیون بش��که است که با سرمایهگذاری ۲۸
میلیارد دالری محقق خواهد ش��د .طرحهای
دیگر نیز مربوط به بهسازی پاالیشگاهها است
و  ۷میلیارد دالر س��رمایهگذاری برای آن در
نظر گرفته شده است .زنگنه گفت :در صنایع
پایین دستی پتروشیمی نیز  ۵.۸میلیارد دالر به
پتروشیمیهای پایین دستی از طریق بورس
خ��وراک میدهیم .برای توس��عه این صنایع
نی��ز حاضریم تامین الیس��نس ،تامین بازار و
تضمین خوراک را انجام دهیم .به گفته وزیر
نفت به دنبال آن هس��تیم تا صنایع پیش��ران
پتروش��یمی مجوز بگیرند و معافیت مالیاتی،
تنفس خوراک و تس��هیالت پلکانی را در نظر
گرفتهایم .زنگنه توس��عه گازرسانی را ابتکار
مش��ترک مجل��س و دولت دانس��ت و افزود:
اکنون  ۸۳درصد جمعیت روستایی و  ۹۹درصد
جمعیتشهریودرمجموع ۹۴درصدجمعیت
کشور به شبکه گاز متصل هستند .وی ادامه
داد :تعداد روس��تاهای گازرس��انی شده از ۱۴
هزار روستا در سال  ۹۲به  ۳۱هزار رسیده در
شرایط فعلی رسیده است تا پوشش گازرسانی
را به  ۹۵درصد برسانیم .همچنین سوخت مایع
نیروگاه از  ۴۳به  ۱۰درصد رس��ید .وزیر نفت
تاکی��د کرد :صادرات گاز طبیعی در این مدت
 ۲برابر شده است .در مواردی مانند پاکستان
مش��کالت خارج از اراده ما بوده اس��ت .رکورد
صادرات گاز امسال عدد  ۸۰میلیون متر مکعب
در روز را نیز شکست.

انتقادازتوسعهنامتوازنمیادینمشترک

س��خنگوی کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :متأس��فانه ش��اهد توسعه نامتوازن
میادین مش��ترک به ویژه میادین آزادگان شمالی و
جنوبی هستیم .به گزارش مهر«،مالک شریعتی»
گفت:متأس��فانه در میادین مش��ترک بخصوص در
میدان آزادگان جنوبی شاهد توسعه نامتوازن هستیم
و همچنی��ن اخی��راً ما از میدان «آذر» و «چنگوله»
بازدی��د کردی��م که چاهها وضعیت مناس��بی ندارند
و ام��کان بهرهب��رداری خوب��ی از این میادین وجود
ن��دارد .وی بیان کرد :متأس��فانه پیمانکاران ایرانی
از فاز  ۱۱پارس جنوبی کنار گذاش��ته ش��دند ،توتال
فرانس��ه در آنجا کار کردند ،اطالعات کش��ورمان
را جم��عآوری کردن��د و از ای��ن اطالعات به ضرر ما
استفاده شد؛ باید از همان ابتدا کار در پارس جنوبی
را به ایرانیها میدادیم .سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد :متأسفانه با
عدم تثبیت گاز در صادرات به کش��ورهای همسایه
مواجه هستیم و مشکالتی در قرارداد با کشورهای
همسایه به ویژه ترکمنستان به وجود آمد.

آلودگی آب چهارمحال و بختیاری با
فرآورد ه های نفتی

مدیرعام��لش��رکتآبمنطق��هایچهارمح��الو
بختی��اری گفت :کلیه فعالیتهای مرتبط با پرورش
آبزیانوهمچنینبرداشتآبشرببهدلیلآلودگیتا
بررسیدقیقشرایطآب،متوقفشدهاست« .فردوس
کریمی»در گفتوگو با فارس ،ضمن اشاره به آلودگی
آب منطقه رودخانه سرخون واقع در منطقه میانکوه
ب��ا فرآوردههای نفتی ،گفت :برای پیگیری موضوع،
روز یکش��نبه 23ش��هریورماهس��الجاریبههمراه
بخش��دار منطقه از رودخانه س��رخون بازدید کرده و
شرایطراارزیابیکردیم.مدیرعاملشرکتآبمنطقه
ای چهارمحال و بختیاری در بیان جزئیات سفر رئیس
قوه قضائیه به استان و بررسی مشکالت آبی به منظور
پیگیری مشکل آلودگی نفتی در منطقه میانکوه که
باعث آلوده شدن آب شرب مردم منطقه و همچنین
ضرر و زیان به سایتهای پرورش ماهی منطقه شده
بود ،تصریح کرد :در اس��رع وقت جلس��های پیرامون
وضعیت موجود منطقه با شرکت توزیع فرآورده های
نفتی برگزار میکنیم تا به مشکل نشت نفت به آب
شرب مردم میانکوه رسیدگی شود.

زیربنایی
اخـــبار

لزومتعیینتکلیف
پروژههای مسکن مهر

اس��تاندار بوش��هر ب��ا اش��اره به ل��زوم تعیینتکلیف
پروژهه��ای مس��کن مهر گفت :تس��ریع در تکمیل
پروژهه��ایمس��کنمه��ردرش��هرهایمختل��ف
اس��تان براساس برنام ه زمانبندی مورد تاکید است.
عبدالکریم گراوند در ش��ورای تامین مسکن و جلسه
ستاد بازآفرینی محالتهدف استان بوشهر با تاکید بر
تسریع در تکمیل پروژههای مسکن مهر در شهرهای
مختلف استان اظهارکرد:دستگاههای متولی مسکن
مهر اس��تان بوش��هر باید پروژههای باقیمانده را هر
چه زودتر تکمیل کنند.وی با تاکید بر بس��ته ش��دن
پرونده مس��کن مهر در اس��تان بوش��هر گفت :پروژه
مسکن مهر والیت بوشهر با همکاری دستگاههای
ذیرب��طپیگی��ریوامس��التکمیلوتحویلش��ود.
استاندار بوشهر به پروژه مسکن مهر پرگان برازجان
پرداخ��ت و بی��ان کرد :برای تس��ریع در تکمیل این
پروژه همکاری همه دس��تگاههای اجرایی ذیربط و
مش��ارکت متقاضیان ضروری اس��ت و در این راستا
برای هماهنگی بیش��تر الزم است جلسه تخصصی
با مسئوالن ذیربط و متقاضیان تشکیل شود.گراوند
همکاری دستگاههای مختلف اجرایی از جمله اداره
کل مالیات ،راه و شهرسازی ،آب و فاضالب و شرکت
توزیعنیرویبرقدرتسریعتکمیلپروژههایمسکن
مه��رراض��روریدانس��توتاکیدکرد:مجریطرح
مسکن مهر در شهرهای بوشهر و برازجان بر اساس
برنامه زمانبندی باید واحدهای مسکونی را تکمیل
کن��دوتحوی��لمتقاضیانده��دوهرگونهکمکاری
پذیرفتنینیست.

بیتوجهی به پروژه راههای روستایی

صدیف بدری نماینده اردبیل ،نیر،نمین و سرعین در
مجلسشورایاسالمیگفت:توسعهزیرساختهای
روس��تایی مورد غفلت قرار گرفته اس��ت .به گزارش
ایرن��ا،وی بی��ان کرد :بیتوجهی به پ��روژه راههای
روستایی از مواردی است که سبب میشود تا رغبت
س��رمایهگذاران ب��رای س��رمایهگذاری در مناط��ق
روس��تاییبهحداقلبرس��دونیازاس��تدراینزمینه
هماهنگیهایالزمبرایبهبودوضعیتموجودانجام
یابد.او اضافه کرد :تالش میشود با توزیع قیر رایگان
بخش��یازمش��کالتراهوبااحداثمجتمعآبرسانی
بخشی از مشکالت آب روستاها برطرف شود.

رییس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی مطرح کرد

گرانفروشی ایرالینها در سایه غفلت مسئولین
اراده ای برای حل مشکل مردم وجود ندارد

گروه زیربنایی:رییس انجمن دفاتر مس��افرت
هوایی و جهانگردی ایران گفت :بس��ته بودن
م��رزی مث��ل ترکی��ه فقط به گرانتر ش��دن
پروازهای این مس��یر دامن زده اس��ت .نه تنها
ایرالین خارجی ،بلکه شرکتهای هواپیمایی
داخلی که گاهی در مس��یر ترکیه پرواز دارند،
بلیتها را گران کردهاند ،قیمت پرواز با شرکت
هواپیماییایرانیبرایمسیریکطرفهاستانبول
ـ تهران به  ۱۰میلیون تومان هم رسیده است.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا ،مرزهای
ایران و ترکیه از اسفندماه سال گذشته همزمان
با شیوع ویروس کرونا بسته شد .دولت ترکیه
قول داده بود مرز هوایی دو کشور از ابتدای ماه
آگوس��ت برابر با  ۱۱مردادماه باز ش��ود ،اما این
تاریخ پس از چندبار تغییر ،به ۱۱مهرماه موکول
شد .با این حال تعلیقهای مکرر پرواز مستقیم
تهران ـ استانبول و افزایش بدهی ایرالینها به
مس��افران باعث شد رییس سازمان هواپمایی
کش��ور از مردم بخواهد فعال بلیت پروازهای
ترکیه را نخرند.از یکس��و ،افزایش نرخ تنها
ایرالین خارجی که در مسیر تهران ـ استانبول
و برعکس پرواز دارد ،اعتراضهای بسیاری را
برانگیخته است ،به گونهای که رییس سازمان
هواپیمایی کشور از ورود وزارت امور خارجه به
این پرونده و حل مشکل پروازهای این مسیر
خبر داده است ،و از سوی دیگر ،آمار قابل توجه
مبتالیان ویروس کرونا در دو کشور و افزایش
نرخ ارز ،این پرسش را در افکار عمومی ایجاد
کرده که باز شدن این مرز در شرایط موجود چه
ضرورتی دارد؟حرمتاهلل رفیعی ـ رییس هیات
مدی��ره انجم��ن صنفی دفاتر خدمات هوایی و
جهانگردی ـ در پاس��خ به این پرس��ش گفت:
اگ��ر مرز ایران و ترکیه همچنان بس��ته بماند
ج��ز ادام��ه گرانی بلیت پروازهای این مس��یر
و عق��ب ماندن مردم از امورات زندگیش��ان،
اتف��اق دیگ��ری نخواهد افت��اد.او که ویروس
کرون��ا را تجربه کرده اس��ت ،اظهار کرد :این

بیماری واقعا ناشناخته است ،زمانی که به این
ویروس مبتال شدم به هر پزشکی که مراجعه
ک��ردم یک درمان تجویز کرد ،این یعنی هنوز
تشخیص درستی از این ویروس و بیماری آن
وج��ود ندارد و به نظر میرس��د مهمان دائمی
باش��د و باید مثل بیماریهای دیگر همچون
آنفلوآنزا با آن کنار بیاییم .با این وضع اگر فکر
میکنیم بای��دمرزه��ارابس��تهنگهداریمتااز
مرگ میلیونها انس��ان جلوگیری شود اشتباه
کردهای��م؛ای��نکارفقطاقتصادکش��وررافلج
میکن��د .قاعدت��ا مرزها باید زودتر باز ش��ود تا
امورات مردم بچرخد.او گفت :بازگش��ایی مرز
ایران و ترکیه به این معنی نیست که قرار است
فقط مسافر و گردشگر تردد کند ،مردم آنقدر
مشکالت معیشتی دارند که اگر مرزها هم باز
ش��ود س��فر گزینه آخر است ،مردم کار دارند و
ناچارند با این قیمتها س��فر کنند .اگر مرزها
باز نش��ود این اتفاق میافتد که یک ایرالین
که در آذر و دیماه س��ال گذش��ته بلیت مسیر
تهران ـ اس��تانبول را یک میلیون و  ۲۰۰هزار
توم��ان میفروخ��ت حاال قیمت را تا  ۸۰تا ۹۰
میلیون تومان افزایش دهد .سال گذشته بر اثر
رقابت ناسالم بین ایرالینها قیمتها تا -۷۰۰
 ۸۰۰ه��زار تومان افت ک��رده بود ،درحالیکه
چارترکنندهه��ا ه��ر صندل��ی را دو میلیون و

 ۲۰۰هزار تومان خریده بودند اما وجود رقبای
زیاد و صندلیهای بیمش��تری ،آنها را ناچار
کرد بلیتهای مس��یر تهران ـ استانبول را زیر
قیمت بفروشند .حاال هم که رقیبی وجود ندارد
قیمتها سرس��امآور شده است.رییس هیات
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرت
هوایی و جهانگردی س��هلانگاری و کوتاهی
را اصلیترین عامل گرانفروش��ی پروازهای
کنونی ترکیه دانست و افزود :این پرواز تحریم
نیس��ت که مس��اله آن الینحل باش��د .مردم
نباید گرفتار اینگونه تصمیمگیریها ش��وند
و با این قیمتهای سرس��امآور س��فر بروند.
پروازه��ایترکی��هواقعاباقیمتهای عجیبی
درحال انجام است.او پس از بررسی و ارزیابی
قیمته��ای پروازه��ای موج��ود ،اظهار کرد:
نزدیکترین پرواز تهرانـاستانبولهواپیمایی
قطر حدود  ۳۵میلیون تومان قیمت دارد ،چون
زمان این پرواز نزدیک است و مسافر کم دارد،
ن جا میدهد اما اگر
همه کالسهای قیمتی آ 
تاریخ دورتری را برای این پرواز انتخاب کنیم،
نه تنها به سختی میتوان صندلی خالی در هر
کالس قیمتی پیدا کرد که نرخ آن فقط برای
یک طرف به  ۵۴میلیون تومان میرسد .همین
پرواز برای کالس بیزنس با ترانزیت طوالنی
چهارده  -پانزدهساعته در فرودگاه دوحه ،حدود

 ۶۴میلیون تومان قیمت دارد.رفیعی ادامه داد:
متاس��فانه فقط ایرالین خارجی نرخها را باال
نب��رده ،پروازهای ایرانی هم که خالی میروند
تا مسافران را از استانبول به تهران برگردانند
قیمته��ا را گ��ران کردهاند .نمونه بلیت یکی
از ایرالینهای داخلی را در مس��یر یکطرفه
اس��تانبول ـ تهران برای من فرس��تادهاند که
قیم��ت صندل��ی بیزنس آن ب��ه  ۱۰میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان و صندلی اکونومی (اقتصادی)
آنبهش��شمیلیونتومانرس��یدهبود.رییس
انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرت هوایی
و جهانگردی با اش��اره به وضعیت قیمتها در
دیگر مسیرهای بینالمللی اظهار کرد :قیمت
پروازهایاروپاییباهواپیماییایرانکهبهوین،
میالن ،لندن و پاریس انجام میشود فقط برای
یک طرف از حدود شش میلیون تومان شروع
میشود و برای مسیر رفت و برگشت به حدود
 ۱۵میلیون تومان میرسد .قطر هم تقریبا در
این مس��یرها با همین قیمت پرواز دارد و نرخ
پروازهای هواپیمایی امارات در این مس��یر به
حدود  ۱۸میلیون تومان میرس��د ،ولی قیمت
اس��تانبول واقعا وحشتناک است.او تاکید کرد:
باید قیمتها را کنترل کنند ،چون تجربه نشان
دادهوقتینرخبلیتهواپیماباالرفتهدیگرپایین
نیامده است .آن زمان که نرخ پایه ارزی بلیت
از  ۴۹۰۰تومان به  ۹۰۰۰تومان رسید اعتراض
کردی��موگفتی��مکههمههزینههایایرالین
ایرانی به دالر نیست و باید قیمتها را کنترل
کنند؛ اما چه شد ،قیمتها برنگشت .االن هم
اگ��ر مدیری��ت نکنند دیگر این قیمتها پایین
نمیآید.همینعامل،بازشدنمرزهاوبرگشت
پروازهای خارجی را مشکلساز میکند.رفیعی
اظهار کرد :البته مساله االن مردم فقط قیمت
بلی��تهواپیم��اویاهتلنیس��ت.موضوعاین
اس��ت که ارادهای برای کنترل قیمتها دیده
نمیشود .وضعیت مردم تغییر کرده و باید این
شرایط را درنظر گرفت.

اخبار

کاهش  ۶۰۰هزار تومانی
اقساط وام ودیعه  ۵۰میلیونی

بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با ویروس
کرونا ،زمان بازپرداخت وام  ۵۰میلیون تومانی ودیعه
مسکن به  ۵سال افزایش یافته که به تبع آن میزان
اقس��اط ماهان��ه این وام  ۶۰۰ه��زار تومان کاهش
مییابد .به گزارش تسنیم ،بر اساس مصوبه جدید
ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا وام ودیعه مسکن با
نرخ سود  12درصد و تقسیط 36ماهه (برای حداکثر
تسهیالت تا  30میلیون تومانی) و برای تسهیالت
بیش از 30میلیون تومان با تقس��یط 60ماهه اس��ت
که البته در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت
تس��هیالت میتواند کاه��ش یابد.پیش از این و بر
اس��اس مصوبه قبلی س��تاد مذکور بازپرداخت وام
ودیعه مس��کن برای وامهای  30 ،15و  50میلیون
تومانی  36ماهه بود.

ضرورت استفاده از
ظرفیت شهرک های صنعتی

یک کارشناس حوزه کار حفظ امنیت شغلی کارگران
را مستلزم دوام و بقای واحدهای تولیدی دانست و
بر گس��ترش سرمایه گذاری برای ایجاد فرصتهای
شغلی بیشتر تاکید کرد .علی اکبر لبافی در گفت و
گو با ایس��نا اظهار کرد :در ش��رایط اقتصادی حاضر
باید به س��مت تقویت و بهبود فضای کس��ب و کار
حرکت کنیم و ضمن حفظ اشتغال موجود ،پایداری
بنگاهه��ا را مدنظر ق��رار بدهیم.وی گفت :با بهبود
فضای کسب و کار و حمایت از تولید ،کارخانه هایی
ک��ه ب��ا کمترین میزان ظرفیت فعالیت می کنند ،به
رونق می رس��ند و قدرت خرید کاالهای داخلی با
افزایش کیفیت تولید به وجود می آید.به گفته این
کارش��ناس حوزه کار اعم��ال معافیتهای مالیاتی و
تخفی��ف ه��ای بیمه ای در حمایت از بنگاهها موثر
اس��ت چرا که موجب کاهش هزینه های تولید می
ش��ود و از این طریق حفظ و ماندگاری کارگران در
واحدهای تولیدی محقق می ش��ود.لبافی در عین
حال استفاده از ظرفیت خاموش شهرکهای صنعتی
را مورد تاکید قرار داد و افزود :الزمه رش��د و تحول
اقتصادی ،اس��تفاده از تمام ظرفیتهایی اس��ت که به
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری منجر شود .از این رو
باید از توان و ظرفیت شهرکهای صنعتی به شکل
مطلوبتری استفاده کنیم.

